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SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA 

UL. URSYNOWSKA 22/2, 02-605 WARSZAWA 

 

DECYZJA 

 

działając w imieniu Partii Politycznej Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Gdyni (81-042) 

przy ul. Wejherowskiej 16 (NIP 958 169 58 23, REGON 381286805), wpisanej do ewidencji 

partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny 

Rejestrowy pod nr EwP 386 (dalej: Partia lub Podmiot zobowiązany), na podstawie przepisu 

art. 5 ust. 2, art. 17 ust. 1 w zw. z art.16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o 

dostępie do informacji publicznej (DZ.U.2018.1330 t.j.) – dalej u.d.i.p. oraz art. 104 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U.2018.2096 t.j.) – 

dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z 

siedzibą w Warszawie (dalej: Wnioskodawca) z dnia 11 marca 2019 roku (dalej: Wniosek) o 

udostępnienie informacji publicznej: 

 

odmawiam udzielenia informacji publicznej we zakresie: 

1) wyciągów i historii rachunków bankowych partii od początku istnienia partii do dnia 

wykonania wniosku – zawierających informacje o wpływach na rachunki bankowe 

partii; 
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2) udostępnienia skanów 26 dokumentów wskazanych w pkt. 3 Wniosku. 

 

Jednocześnie informuję, iż po powtórnym przeanalizowaniu Wniosku uznaję pierwotną 

ocenę Wniosku, jako wniosku o informację przetworzoną, za niezasadną i wycofuję 

żądanie przedstawienia uzasadnienia istnienia szczególnie istotnego interesu 

publicznego, a także wycofuję informację o kosztach przygotowania żądanej informacji.  

 

W załączeniu udostępniam wnioskowaną w punkcie 2 Wniosku informację 

publiczną tj. informację o wszystkich wpłatach na rzecz partii od początku istnienia partii do 

dnia wykonania Wniosku w postaci łącznych przychodów od osób fizycznych wraz z informacją 

ile przekroczyło minimalne wynagrodzenie. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

Podmiot zobowiązany odmawia udzielenia informacji publicznej z uwagi na stwierdzenie 

przez Partię, iż Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie 

(dalej: Wnioskodawca) wystąpiło o udostępnienie informacji, które z uwagi na ich charakter 

(dane osobowe osób fizycznych) podlegają wyłączeniu od udostępnienia z uwagi na ich 

ochronę przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

Pismem z dnia 11 marca 2019 roku (doręczonym Partii w dniu 11 marca 2019 roku) 

Wnioskodawca wniósł o udostępnienie informacji publicznej w postaci  

1. Wyciągów i historii rachunków bankowych partii od początku istnienia partii do dnia 

wykonania wniosku – zawierających informacje o wpływach na rachunki bankowe partii,  

2. Informacji o wszystkich wpłatach na rzecz partii od początku istnienia partii do dnia 

wykonania wniosku;  

3. Nadto wnosimy o udostępnienie skanów następujących dokumentów: F-RA 3/02/2019, F-RA 

7/2/2019, F-RA 2/02/2019, F-RA 01/02/19, F-RA 9/2019, F-RA 39/02/2019, F-RA 

09/02/2019, F-RA 02/02/19 PROFORMA, F-RA 211/2019, F-RA 01/02/2019, F-RA 5/2019/P, 
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F-RA 05/02/2019 z 04.20.2019 WYRÓWNANIE, F-RA 05/02/2019 z 04/02/2019 CZĘŚĆ, 

Umowa najmu z dnia 7.05.2018 - czynsz za styczeń 2019, F-RA 27 z 31.01.2019, F-RA 

A1/2/2019 z 08.02.2019, F-RA 3/2/2019 z 05.02.2019, F-RA 4/01/2019, F-RA 05/02/2019 z 

4.02.2019 CZĘŚĆ, F-RA 7/02/2019 z 05.02.2019, F-RA 04/01/19 PROFORMA, F-RA 155/2019 z 

18.01.2019, F-RA PROFMORMA 01/01/2019 z 30.01.2019, F-RA PROFORMA 1/01/2019 z 

29.01.2019, F-RA 1/ZAI/01/2019 z 25.01.2019, F-RA FV/1/01/2019 z 11.01.2019. 

 

Wnioskowane w pkt. 1 i 3 informację dotyczą oraz zawierają dane osób fizycznych, 

niepełniących funkcji publicznych, a nadto dotyczą sfery prywatności tych osób, a co za 

tym idzie ich ujawnienie podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. 

Udostępnienie informacji publicznej, co należy podkreślić, nie ma charakteru absolutnego 

i może podlegać ograniczeniom przewidzianym w art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Zgodnie z ww. 

przepisami prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic 

ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu – stosownie do 

przepisu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. – ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę 

przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, 

mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania 

funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im 

prawa. 

 

Udostępnienie wyciągów i historii rachunków Podmiotu zobowiązanego będzie 

stanowiło naruszenie ochrony danych osobowych osób, które wsparły działalność Partii 

Wiosna Roberta Biedronia; przy czym mamy do czynienia z tzw. danymi wrażliwymi, tj. 

dotyczącymi poglądów politycznych. Bezwzględnie należy podkreślić, iż wyżej wskazane osoby 

nie pełnią funkcji publicznych a co za tym idzie ochrona ich prywatności (w szczególności 

w odniesieniu do poglądów politycznych) podlega konstytucyjnej ochronie i stanowi podstawę 

zastosowania przez Podmiot zobowiązany przepisu art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Ponadto Podmiot 

zobowiązany wskazuje, iż jego działalność nie jest w jakimkolwiek stopniu finansowana ze 

środków publicznych. Źródła finansowania Wiosna Roberta Biedronia stanowią wyłącznie 

wpłaty członków partii i jej sympatyków. Szczegółowe sprawozdanie finansowe zostanie 

przesłane Państwowej Komisji Wyborczej w terminie określonym w przepisach ustawy z dnia 
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5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, a następnie zostanie opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

W orzecznictwie sądowym podkreśla się wprawdzie, że dane osobowe osób fizycznych 

staja się sprawą publiczną w pewnych sytuacjach – w szczególności, gdy osoba fizyczna 

decyduje się na zawarcie umowy z podmiotem publicznym, w wyniku której otrzyma 

wynagrodzenie ze środków publicznych bądź skorzysta z majątku publicznego.  Jeśli umowa 

cywilnoprawna dotyczy wydatkowania publicznych środków bądź rozporządzania mieniem 

publicznym, to osoba zawierająca taką umowę, powinna mieć świadomość, że dane jej 

dotyczące mogą zostać ujawnione. Bez tej wiedzy treść umowy, a nawet informacja o cenie, jest 

niedostateczna. Jest to bowiem niezbędne, aby w pełni ocenić celowość rozporządzania 

majątkiem publicznym i prawidłowość realizowania zadań publicznych nałożonych na 

podmioty publicznoprawne. Aprobując w pełni takie stanowisko judykatury zauważyć należy, 

że taka sytuacja nie ma miejsca, gdyż partia Wiosna Roberta Biedronia w żadnym zakresie nie 

jest finansowana ze środków publicznych – nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, nie 

otrzymała również żadnych innych środków publicznych – w tym dotacji. Osoby fizyczne mają 

zatem pełne prawo oczekiwać, że ich dane osobowe będą podlegały ochronie, szczególnie w 

sytuacji, że jedynym źródłem finansowania partii są ich dobrowolne wpłaty. W obecnej sytuacji 

politycznej oczekiwanie osoby wspierającej finansowo partię opozycyjną ochrony  jej danych 

osobowych, jest szczególnie uzasadnione.  

 

Jednocześnie Podmiot zobowiązany wyjaśnia, iż wnioskowane w pkt. 3 dokumenty 

zawierają - poza danymi osób fizycznych (prowadzących jednoosobowe działalności 

gospodarcze) – również tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z definicją tajemnicy 

przedsiębiorstwa zawartą w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (DZ.U.2018.419 t. j.), rozumie się przez nią nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Umowy zawarte przez Podmiot 

zobowiązany zawierały właśnie takie informacje oraz tzw. klauzule poufności, na mocy których 

[...] zobowiązał się do nieujawniania jakichkolwiek informacji uzyskanych w wyniku negocjacji 

oraz wykonywania umowy (co dotyczy również faktury wystawionych w ramach realizacji tych 

umów). 


